
Limb Sling

Säker
Hjälpsam

Trygg 

Gånghjälpmedel Hygienprodukter TransportselarLyftlösningarVårdsängar

Bekväm design
Det lättskötta materialet är skonsamt mot 
huden och kan fungera lika bra på både övre 
och nedre extremiteterna. Dess vadderade 
design är bekväm att använda och dess 
flexibilitet gör att den kan konturera efter 
den kroppsform och vinklar som behövs för 
sårvård. En icke-absorberande, vattentålig 
vaddering och ett CFC-, HCFC- och UV-
beständigt material gör den säker att använda 
i många miljöer.

Multifunktionell
Med en samarbetsvillig klient som har bra 
bålkontroll och uthållighet kan denna sele 
hjälpa till vid vändning, för att höja en axel för 
att komma åt huvudet eller för att höja höfterna 
för en lätt bäckenbrygga. Det rekommenderas 

att Limb Sling används med en taklyft eller 
golvlyft för att främja vårdgivarens säkerhet 
och för att undvika patientskador och/eller 
hudfriktion. Selen kan även användas vid 
manuella förflyttningar exempelvis förflytta 
ben upp i säng, bakom axlar på brukare för att 
hjälpa hen att luta framåt. 

Vårdgivares säkerhet
Vårdgivares säkerhet är en viktig fråga i 
anläggningar. Att använda Limb Sling minskar 
vårdgivarens fysiska belastning genom att 
minska deras böjnings- och lutningsrörelser 
eftersom den fungerar som en förlängning av 
armarna samtidigt som patientens kroppsdel   
förflyttas till rätt plats och höjd.

Vår Limb Sling är designad för att bekvämt hjälpa till att lyfta, 
stödja och positionera en klients kroppsdel som ben, armar, axlar 
eller höfter. Detta ger bättre tillgång till behandling, utförande av 
operation, ben-/venlindning, fotvård, sårvårdsbehandling, hygien 
och en mängd andra vårdrelaterade uppgifter.
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We improve freedom of movement 
and quality of care for people.

Material
Polyester med 
lågfriktionskoefficient 
och mjuk stoppning inuti 
för ökad komfort.

Skötsel
Skötselråd finns på 
lyftselens etikett. 
Använd en tvättpåse 
av sjukhusklass när du 
tvättar.

Taklyftar
Kompatibel för använd-
ning med våra taklyftar 
Altair, Roomer S och HeliQ.

Golvlyftar
Kompatibel för 
användning med de 
flesta mobila lyftar 
inklusive vår Diana II.

Till och från sängen
Lämplig för förflyttningar
och ompositionering till
och från sängen. 

Alternativt stöd
Lämplig som stöd för 
axlar, pannus och höfter 
för vårdrelaterade 
funktioner.

Använd för mobilisering

Artikel-
nummer

Storlek A B C

25700-M M 122cm 17.5cm

Accessoarer

Tekniska specifikationer

B

Lyftsituationer Vård och skötsel

A

C

humancaregroup.com


